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באוסטריה חזרו חופשת

 החורפית השמש המושלגים, האלפים
החמי הפנים וקבלת הרבים הסקי באתרי

 את יעשו אלה כל - האוסטרים של מה
נשכחת. בלתי לחוויה שלכם החורף חופשת

^57£11^0^ 5.—מ החל - 6ם 1,540^  ס
^115 2,170.—מ החל - ^0?0^5׳1י£1א

^£5 2,275.—מ החל - £1725!11£11££
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 !באוסטריה חופשה לבלות החורף בואו
 קסומה חמד פינת היא בחורף אוסטריה

ומקסימה.

 פנסיון, חצי לילות, 7ד ימים 7 כוללים חנ״ל המחירים
זוגיים. בחדרים

 לקבלת למשרדנו או שלכם הנסיעות לסוכן בהקדם פנו
 חופשת לבילוי נוספות הצעות ובה מפורטת חוברת

באוסטריה. חורף
0 16.50 :משוער חליפין שער 5.̂7 = 1.00 .$
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התעסוקה שירות

ת חובה מי  היא לאו
 ארצנו שפירות
 וישלחו יארזו יקטפו,

 מישראל. עובדים בידי
רב. יהיה שכרכם גם

ה שירות ק תעסו לרשותכם ה

■ ■ ■ נ׳יהבטן שימחה ■ ■ ■
)47 מעמוד (המשך

 לפי בשטף, לה זרמה היא המשתתפים.
הטיבעית. העליצות וכהכתבת מצב־הרוח

 את שלו הסגורה למסיבה הזמין רפי
 י■ בגלל — הזקוקים אלה גם צה״ל, נכי

 ישראל. אמני מיטב ואת לליווי, — מצבם
 כמובן, הוזמנו, בצה״ל בכירים קצינים גם

 מהם גדולים חסידים אין התפקדו. וכולם
השלום. לעניין

למש תודות האווירה, שהתחממה וככל
העלי גברה כן הגבלה, ללא שזרמו קאות
זות.

שירי
שלום

 * המבדרים, ראשון הנה כהן חופני זמר ן*
 אמנים של ארוכה שורה ובעיקבותיו 1 1

 אך — בשמותיהם לנקוב המקום שיקצר
 גם ביניהם היו אבל מונח. במקומו כבודם

 הם במייוחד. טוב ערב שתפסו הגששים,
המופ על אילתורים של שורה הרביצו

 ► נכנסו סביב והצחוקים עצמם, של עים
גבוה. להילוך

 המאורע שלכבוד אילנית, גם ועלתה
 ניסתה ואפילו שלה השלום משירי שרה
 לא והצליחה — ערבים בשירים קולה את
 תפס מקומה את הנלהב. הקהל בעזרת רע,

 כהרגלו, שחיקה, צפיר טוביה לאחר־מכן
 ואפילו, שריה ואת הממשלה ראש את

מצ נשיא את לחקות ניסה העניין, לצורך
אל־סאדאת. ריים

 בימים המתהדר בודו, יעקוב השחקן
 איל- הוא גם ערך נוצצת, בקרחת אלה

 שלו הנודע מערכון־הטלפון על תור:
התנה שהפעם אלא שניים־שניים־שניים.

ה כצו לישראל, קאהיר בין השיחה לה
בתשו מאמציו את העריכו הנוכחים שעה.

 לבמה ועלה טיפס שלשימען אדירות, אות
 המקום על ואילתר ששר פיק, צביקה

 והלחין ובערבית בעיברית שירי־שלום
 ה־ בשביל חדישות מיזרחיות נעימות
חבר׳ה.

ת סי ת כו ח  א
מייותרת

 כמובן, היתה, הערב מסמר־ בל ^
■  ממיזרח־ירוש־ רקדנית־הבטן עזיזה, י

 במייוחד לתל־אביב רפי ייבא שאותה לים,
 שלדבריה עזיזה, שלו. המסיבה לכבוד
 בני וחשובים נכבדים לפני כבר רקדה

 י להופיע הנאתה את הסתירה לא ערב, עמי
 בה היתה ואם — הישראלי הקהל לפני

 נמוגה זו הרי בהתחלה, כלשהי מבוכה
 על עגבה כולם, עם התחבקה היא מייד.
 ולצלילי מישחקי־חברה, ואירגנה כולם

 את הרטיטה המיזרח־תיכוניים הלחנים
 מועדון־לילה של אווירה ויצרה מישמניה

 כאן שנשארו אלה שגם כדי טהור. מצרי
 ירגישו לא במצריים היתד. המדינה כשכל

 את במעט לא הזכירו ריקודיה מקופחים.
 במסי- שהופיעה המפורסמת הבטן רקדנית

 האו״ם נציג של הנישואין יום לכבוד בה
 סילאסוו. אנסו הגנראל קאהיר, בוועידת

 מהמסיבה פחות לא הדים שעוררה מסיבה
ניצחון. רפי של

 < מצריים דיגלי הונפו אלה כל ואחרי
להג באמנים צורך היה לא וכבר וישראל,

 ההילולה היתה וכאשר העליצות. ברת
 ובמילים הבמה, על רפי עלה בעיצומה
 של הראשונה הגברת את הזמין נרגשות
 למסיבת-השלום סאדאת, ג׳יהאן מצריים,

 הודיע הוא חשבונו. על שיארגן הבאה
 נכי־מילח־ חמישים עם אותה מזמין שהוא

עמי חמישים עם יחד ואלה, מצרים מה
 פרוץ את יחדיו יחגגו הישראלים, תיהם

השלום.

 דבריו בתום הנה זה׳ בכל די לא ואם
 . התנצל וגם תמרורים, בבכי רפי פרץ

התרג מרוב לו, בא פשוט שזה והסביר
 והוא לו קרה לא עוד כזה ושדבר שות׳
 המעמד, בגלל רק מטיבעו. בכיין לא בכלל
 שלום אווירת ושופע מרגש כל־כו שהיה

ואחווה.

ס ק ב ו ר ר ו ה ל מ
ידך שבהישג המתנה אומנות כיצירת הטעוצפים הטפטים

ה ל ר ו מ
אומנות כיצירת המעוצבים הטפטים

כו לו שעשו מה שזה מאד ייתכן אבל
ל מעל שתה אותם שתיים, או אחת סית

המקובלת. מידה
לש שכדאי דבר באמת הוא השלום כי
למענו. תות
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